
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี 21  กันยายน ๒๕๕6
เวลา 15.0๐ น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
------------------------

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม
๑. นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๒. นายอนุสรณ    มรรคาเขต รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 1
3. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 2
4. นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต ๑
5. นายอรุณ   โตะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 3
6. นายธรรมศักดิ์   แดงนอย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 4
7. นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 5
8. นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 7
9. นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  8
๑0. นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  9
๑1. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 1
๑2. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต  3
๑3. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 4
๑4. นายสานิตย   ยอดรุง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  2
๑5. นายนิคม  บัวนวล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต 1
๑6. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  3
17. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตลู  อําเภอควนโดน เขต 2
18. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๑
19. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๒
๒0. นายอาทิตย   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง เขต  1

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีลาประชุม
1. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 1
2. นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 6
3. นายสวาท   บินรินทร สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต ๕
4. นายประเสริฐ  แซอ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  1



๒

รายช่ือผูเขารวมประชุม
๑. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2. นายรอสี    ใบกาเด็ม รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนท่ี 1
3. นายสมมาตร  มานะกลา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนท่ี 2
4.  นายเทิดศักดิ์   สุระภินันท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
5.  นายวรรโณ   เวชศาสตร ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
6.  นายกอหรี   ปญญายาว ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
7.  นางลัญจนา   ภัทราภินันท ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
8.  นายอภิศักดิ์   อารีกุล ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
10. นายประพันธ  สารานพคุณ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
11. นางสาวเสาวณีย   แซจิว ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
12. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
13. นางบุญยืน   รัตนชาตรี ผูอํานวยการกองคลัง
14. นายมงคล   ชุมทอง ผูอํานวยการกองชาง
15. นายอมาตย    สุปราณี ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16. นางสาวนารียา  หนุนอนันต ผูอํานวยการกองพัสดุฯ
๑7. นายสุพจน  นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไป ๗
18. นางนาฏยา  หนูสมจิตต นักบริหารงานท่ัวไป ๗
19. นายมารุต   โขขัด ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
20. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
21. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
22. นายปรีชา     ออนประชู ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
23. นายสุเรน   ตาเดอิน ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
24. นายรอบาอัน  มานะกลา อบจ.สตูล
25.  นายสุริยา   ทองสี อบจ.สตูล
26.  นางสาวนราภัทร  ชุมจีน ผช.จนท.ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 15.0๐ น.
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ขอประชุม
เลขานุการสภาฯ - บัดนี้ทานสมาชิกฯไดมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญ
นายอภิศักดิ์  อารีกุล ประธานสภาฯข้ึนทําหนาท่ี ขอใหทุกทานยืนข้ึน
ปฏิบัติหนาท่ีแทนช่ัวคราว
ประธานสภาฯ - เชิญนั่งครับ และเชิญทานอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองคการ
นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย บริหารสวนจังหวัดสตูล ทําหนาท่ีเลขานุการสภาฯชั่วคราวกอน
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - เชิญสมาชิกฯเลือกตัวแทนมาทําหนาท่ีเปนเลขานุการสภาฯ

ช่ัวคราว  เชิญเสนอช่ือ เชิญคุณสมพล   อาดํา
นายสมพล   อาดํา - ผมขอเสนอชื่อคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา  เปนเลขานุการสภาฯแทน

ชั่วคราว ขอผูรับรองดวย
ประธานสภาฯ - ผูรับรองถูกตอง วันนี้เปนการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัย

ท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2556 เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบ
เรื่องสําคัญตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกไปใหทุกทานแลว
ตอไปผมจะนําเขาสูระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ี
ประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานฯแจงใหท่ีประชุมทราบ วันนี้คงไมมีอะไร
ประธานสภาฯ ตอไปผมจะนําเขาสูระเบียบวาระท่ี 2
ระเบียบวาระท่ี 2 - ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่อง
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2557  วาระ

ท่ี 2  และวาระท่ี  3 เม่ือคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 ประจําป  พ.ศ.2556
เม่ือวันท่ี 20  กันยายน   2556  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติและไดสงรางใหคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติไปแลว ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติรายงานตอท่ีประชุม

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ - ผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติขอแถลงบันทึก
นายอนุสรณ  มรรคาเขต ของคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

สตูล เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช
2557  วันท่ี 20  กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ผู เขารวมประชุม
ประกอบดวย
1. นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล
2.  นายสมหมาย  ตุกังหัน
3.  นายอาบู   ฮะอุรา
4.  นายธรรมศักดิ์  แดงนอย
5. นายนิคม  บัวนวล
6.  นายสมพล   อาดํา
7.  นายอนุสรณ  มรรคาเขต
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และก็ผูเขารวมประชุมท่ีไมไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติ มีดังนี้
1.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์
2.  นายสาวเสาวณีย   แซจิว
3.  นายสุพจน   นเรนทราช
4.  นางสาวปาริฉัตร  ทองอินทร
ขอประชุมตามท่ีไดมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 20  กันยายน  2556
ไดพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช  2557  และ
ไดสงรางดังกลาวใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติใหผู ท่ี
เก่ียวของไดเสนอคําแปรญัตติตามแบบเสนอคําแปรญัตตินับตั้งแตรับ
หลักการและคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาคําแปรญัตตินั้นท่ี
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติไดมาครบองคประชุม
ประธานกรรมการ  เลขานุการฯไดกลาวเปดประชุมมีการเลือก
ประธานคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ ดังกลาว และ
คณะกรรมการไดพิจารณาแปรญัตติตามลําดับ ดังนี้
1  ขอ 1. ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
2  ขอ 2. ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
3  ขอ 3. ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
4  ขอ 4. ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
5  ขอ 5. ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
6  ขอ 6. ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอสงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ
พุทธศักราช 2557 คืนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือ
พิจารณาในวาระท่ี 2  และท่ี 3  ตอไป

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดจะแกไขเปนอยางอ่ืนไหม ถาไมมีผมจะขอ
มติขอผานวาระท่ี 2  สมาชิกฯทานใดเห็นชอบผานวาระท่ี 2  โปรด
ยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18   เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบผานวาระท่ี 2  โปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตอไปวาระท่ี 3 เปนขอบังคับ

ขอ52. ใหท่ีประชุมลงมติวาใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม วาระท่ี 3
เปนการตราขอบัญญัติจะไมมีการอภิปรายในท่ีประชุมนอกจากวา
สมาชิกฯเห็นสมควรมีมติใหประชุมใหมีการอภิปรายไดแตตองเปนสิ่ง
ท่ีสมควรจะใหมีการอภิปราย ผมขอมติผานวาระท่ี 3  สมาชิกฯทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ  โปรดยกมือ
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เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ  โปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตอไปผมจะนําเขาสูระเบียบ

วาระท่ี 3  เรื่องอ่ืน
ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องอ่ืน ๆ เชิญนายกฯ
ประธานสภาฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ผมมีเรื่องท่ีจะหารือกับสภาฯแหงนี้อยู 2  เรื่อง คือเรื่องแรก

อยากจะแจงเรียนทานสมาชิกฯทุกทานวาเม่ือวานหลังจากท่ีมีการ
ประชุมสภาฯในชวงเชาในรอบบายผมก็ไดเชิญทานผูอํานวยการกอง
และก็เจาหนาท่ีมาประชุมหารือในเรื่องของเงินเหลือจายของ
ปงบประมาณ 2556  อยากจะเรียนสมาชิกฯทุกทานวาพิจารณา
แลวมีเงินเหลือจายประจําป 2556 ประมาณ 18,000,000.- บาท
แลวก็ตรวจสอบรายรับท่ีรับจริงของปงบประมาณ 2556 เม่ือวาน
รับทราบยอดจากทานผูอํานวยการกองคลังวาปนี้เรารับมาแลวสอง
รอยยี่สิบแปดลานเจ็ดแสน งบเดิมเราตั้งไวสองรอยยี่สิบหาลาน
เทากับทวมสามลานเจ็ดเม่ือเชาทานผูอํานวยการกองคลังมารายงาน
ผมอีกวาเม่ือคืนเปดเครื่องคอมฯดเูขามาอีกรวมแลวตอนนี้เกินหาลาน
รวมเทากับวาเรารับอยูตอนนี้ป 2556 นี้รับอยูรวมแลว สองรอย
สามสิบลานเพราะฉะนั้นเทากับทวมอยูหาลานบาท ผมจะขอถือ
โอกาสนี้หารือกับทางสภาฯวาเงินหาลานนี้คือผมไมอยากใหงบตกถา
หากวาเราไมทําขอบัญญัติเพ่ิมเติมเงินก็จะตกเปนเงินสะสมจริงๆแลว
ในการตกเปนเงินสะสมนี้องคการบริหารสวนจังหวัดก็ไมเสียหายอะไร
เราเอามาใชเม่ือไหรก็ไดแตประเด็นปญหาคือวาถาหากตกเปนเงิน
สะสมนี้เราจะตองหัก 10% เขากองทุนซึ่งเราไมสามารถเอามาใชได
ซึ่งเราจะขาดทุนเพราะฉะนั้นนี้ผมอยากจะขอหารือทางสภาฯวาถาผม
จะทําขอบัญญัติเพ่ิมเติมซึ่งเราพิจารณาแลวมันพอมีเวลาวันจันทรให
ทางเจาหนาท่ีเขาทําขอบัญญัติเพ่ิมเติมซึ่งอาจจะมีสัก 1  โครงการ
หรือ 2  โครงการไมมากวันจันทรผมจะใหเจาหนาท่ีสงใหทานสมาชิก
ฯแลวก็เราก็นัดประชุมกันในวันอังคารท่ี 24  กันยายน 2556 เปน
วาระรับหลักการ วันท่ี 25  กันยายน 2556 เปนวาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3 เราก็จะไดนําเงิน 5,000,000.- บาท นั้น มาใชจาย
เพ่ือใหเกิดกับพ่ีนองประชาชนตอไปอันนั้นผมไมอยากใหตกก็เลย
เสนอสภาฯถาหากวาเปนไปตามนี้ก็จะขอนัดประชุมในวันท่ี 24 และ
25 กันยายน 2556 เพ่ือพิจารณาขอบัญญัติเพ่ิมเติมและอยากจะ
เรียนวาเพ่ือใหทุกอยางสําเร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงคเรายังมีวาระ
ท่ีจะตองกันเงินหรือทําวาระท่ีจะตองโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจาย
เปนรายการใหมของเงินเหลือจายดวยเพราะฉะนั้นนี้ วันท่ี 30
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กันยายน 2556 ซึ่งเปนวันสุดทายของปงบประมาณนี้ จะตองขอนัด
ประชุมอีก 1 ครั้ง เพ่ือกันเงินใหเปนไปตามระเบียบซึ่งสภาฯในสมัยท่ี
นัดประชุมรอบนี้จะหมดวาระในวันท่ี 26 กันยายน 2556 ก็จะถือ
โอกาสนี้ขยายวาระการประชุมไปอีก 1 สัปดาห ตั้งแตวันท่ี 26
กันยายน 2556 ถึงวันท่ี 3  ตุลาคม 2556 ดวยทานประธานสภาฯ
ตกลงผมหารือ 2 เรื่อง เรื่องแรกก็คือวาเรื่องจะขอเสนอขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขอเสนอเปดประชุมสภาฯในวันท่ี 24 -
25 กันยายน 2556 สวนเรื่องท่ี 2 ก็คือขอขยายเวลาตอสภาฯแหง
นี้ไปอีก 7 วัน ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2556 ถึงวันท่ี 3  ตุลาคม
2556 แลวก็จะขอนัดประชุมเพ่ือกันเงินในวันท่ี 30  กันยายน
2556 ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดจะอภิปราย เชิญคุณเส็น  ยาประจัน
นายเส็น  ยาประจัน - ตามท่ีนายกฯไดแถลงตอสภาฯแหงนี้วาเดือนท่ีแลวจาย

ประมาณหาลานอันนั้นผมไมขัดของแตประเด็นหนึ่งท่ีผมอยากจะ
สอบถามท่ีนายกฯวาไมมีเงินเหลือจายสิบแปดลานมันคือเงินตัวไหน
อยากทราบรายละเอียด ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - เงินสิบแปดลานคือเงินกอนสองรอยยี่สิบหาลานท่ีเปน

ขอบัญญัติงบประมาณในปนี้เสร็จแลวนี้ทํางานตางๆบางโครงการก็
อาจจะไมไดทําบางสวนใหญไดทําแตวาทําแลวใชจายเงินไมหมด
สุดทายแลวนี้คือถาเราทําเฉยๆไปเงินนี้ก็จะตกเปนเงินสะสมนี่เราไป
สํารวจมาหมดแลววาเหลืออีกซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเพ่ือ
ตั้งจายเปนรายการใหมไดเอามาใชประโยชนได ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณเส็น  ยาประจัน
นายเส็น  ยาประจัน - ประเด็นท่ีผมสอบถามเม่ือตะก๊ีผมเขาใจแตตอไปผมอยากจะ

สอบถามสักนิดวาถนนสายหวยไทร – บานสาคร นั้นเม่ือทราบวาเปน
ถนนของ รพช. และโอนมาใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล แต
ตอนนี้ทราบวาเปนถนนของทางหลวงทองถ่ินฉะนั้นมันมีอยูวาใน
ชวงหนึ่งท่ีหลังจากกอสรางใหมจากบานหวยไทร – สาคร เปนหลุม
เปนบอมากและมีรถตกลงไปบางเพราะฉะนั้นอยากจะทราบวาถา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ยังรับผิดชอบอยูผมเคยไปหาทาง
หลวงทองถ่ินเม่ือประมาณ 4-5 เดือน เขาบอกวายังไมเสร็จในวิธีการ
โอนเขาบอกอยางนั้นผมก็ไมรูรายละเอียดแตถาวาเราโอนไปใหทาง
หลวงแลวก็ยังจะขอความกรุณาทานนายกฯวาชวยประสานใหชวย
ซอมหลุมบอดวยเพราะวามันเดือดรอนกับประชาชนแตถายังอยูใน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ก็อยากจะบอกวาชวยไปซอมหลุมบอ
สายหวยไทร – สาคร มันเปน 2 ชวงท่ีมีปญหาอยูสวนวันกอนท่ีผมได
นําเรื่องถนน 3  สาย บานควนเก – อุใดเจริญ และก็แป-ระใต – บาน
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ทางยาง และก็สายระหวางตําบลทาเรือและตําบลแป-ระ และก็ตอง
ขอบคุณทานนายกฯและก็ตองกับพ่ีนองประชาชนวาทานนายกฯก็ได
ใหทางผูอํานวยการกองชางไปดูแลก็คิดวาเขาจะรับซอมแซมอีกไม
นานและตรงนี้ผมก็อยากทราบความเขาใจ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ผมจะแจงใหทานทราบวาการขยายเวลาสมัยวิสามัญ  แตละ
ครั้งเราขยายไดไมเกิน 7  วัน เพราะวันนี้เราตองขยายเวลาในสมัย
วิสามัญ ครั้งท่ี 1  ประจําป พ.ศ.2556 มีกําหนด  7 วัน  นับตั้งแต
วันท่ี 20   กันยายน 2556 ไปจนถึงวันท่ี  26  กันยายน 2556
บัดนี้เราก็มีเรื่องสําคัญผมจึงขอมติจากสมาชิกฯเพ่ือขอความเห็นชอบ
สมาชิกฯทานใดเห็นชอบใหขยายสมัยประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ  สมัย
ท่ี 1  ประจําปพุทธศักราช 2556 นับตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน
2556 ไปถึงวันท่ี 3  ตุลาคม  2556 โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ   18  เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบใหขยายสมัยประชุมสภาฯสมัย

วิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําปพุทธศักราช 2556 นับตั้งแตวันท่ี 27
กันยายน 2556 ไปถึงวันท่ี  3  ตุลาคม  2556  โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตอไปผมขอนัดประชุม กําหนด

นัดประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  ประจําป 2556 ใน
วันท่ี 24  กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณาวาระสําคัญ  เรื่องขยาย
เวลาสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปพุทธศักราช 2556
ตามท่ีไดประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําปพุทธศักราช 2556 มีกําหนด  7
วัน นับตั้งแตวันท่ี 20  กันยายน   2556 ไปจนถึงวันท่ี 26
กันยายน  2556 เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล มี
ขอราชการสําคัญเรงดวนท่ีจะตองใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พิจารณานั้นฉะนั้นอาศัยตามอํานาจตามความในมาตรา 25
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2542  ฉบับท่ี 3  พ.ศ.2546  และฉบับท่ี
4  พ.ศ.2552 ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ขอ
ขยายเวลาสมัยประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําปพุทธศักราช
2556 ออกไป 7  วัน นับตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน  2556 ไปจนถึง
วันท่ี  3 ตุลาคม  2556 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันตอไปเชิญ
สมาชิกฯอภิปราย เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ

นายอะหมาด   หลงจิ - ผมมีเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยชีวิต และทรัพยสินบนทอง
ถนนสายโรงเรียนจุฬาภรณ ระหวางหมูท่ี 12 ระหวางรอยตอตําบล
ควนสะตอ และผูเดินทางใชถนนบริเวณนั้นสืบเนื่องมาจากทางหลวง
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ชนบทของจังหวัดสตูล ท่ีไดไปติดตั้งระบบไฟแสงสวางบนถนนสาย
ดังกลาวรูสึกวาไปติดตั้งไวเปนแรมปแตวาสวนหนึ่งก็ไดใชประโยชนไป
ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังไมไดใชประโยชนไปติดไฟกอนถึงจุฬาภรณใน
ฐานะทานนายกฯไดเขารวมประชุมเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยและ
ความม่ันคงผมอยากขอฝากเรื่องนี้ใหทานนายกฯชวยประสานทาง
หลวงชนบทใหทราบดวยตอนนี้ชาวบานเดือดรอนเม่ือคืนวันท่ี 19
กันยายน 2556 ไดมีการปลนจี้ และบอยครั้งเพราะวาจะเอา
หลักฐานก็ไมไดเพราะมันมืดและกลองวงจรปดก็ใชไมไดตรงนี้เปน
ความเดือดรอนของพ่ีนองท่ีใชเสนทางและตําบลฉลุงผมขอฝากดวย

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณหรน อุศมา
นายหรน  อุศมา - ผมมีเรื่องหนึ่ง ท่ีจะมาบอกเลากันในเรื่องของประชาชน

เดือดรอนในเขต ตําบลละงู เรื่องโจรผูรายงัดบานในเวลากลางวันและ
กลางคืนในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2556 มีหลายหมู
ดวยกันบางวันชาวบานออกไปทํางานนอกบานไมไดตองเฝาบานเวลา
วันศุกรเวลาชาวบานไปละหมาดก็โดนงัดแงะบานและในสวนท่ีเปน
ราชการเชนโรงเรียนแลวก็สํานักงานปาชายเลนบางวันโดนงัดถึง
ประมาณ 2 - 3 บานดวยกันทรัพยสินท่ีไดไปนาจะประมาณเปนลาน
บาทท่ีเดือดรอนมากคือชาวบานท่ีออกไปทํางานผมดูสถิติของ
ตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  จากเดือนมกราคม – มีนาคม
มีราษฎรไปแจงความเก่ียวกับการลักทรัพย 256 ราย ไดจับกุม
ผูตองหา 134 ราย ท่ีผมกลาวมานี้ผมอยากฝากทานประธานฯผาน
ไปยังทานายกฯและผูเก่ียวของใหชวยจับใหไดสัก 1 คน ไมตองมาก
ผมขอ 1 คนพอใหไดประชาชนไดเห็นหนาผมไมตองการมากขอแค
1  คน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯ ทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณอรุณ  โตะลาวัล
นายอรุณ   โตะลาวัล - พอดีผมมีเรื่องอยูนิดหนึ่งตอนนี้มันมีอยูท่ีวาจากปายเขียวไป

ถึงเกาะนกมันไมมีไฟแสงสวางตามถนนทําใหการสัญจรไปมานี้มัน
ลําบากมากเลยผมก็ขอฝากทานประธานฯผานไปยังนายกฯชวยกรุณา
หาแนวทางเพ่ือจะไดแสงสวางบาง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณสานิตย  ยอดรุง
นายสานิตย   ยอดรุง - ผมก็มีเรื่องฝากเรื่องถนนสายชองไทรบารายีท่ีฝนตกหนักท่ี

ผานมาน้ํากัดเซาะถนนยังเหลืออยูซีกเดียวพอดีเปนลําหวยรถสวน
ทางลําบากทําใหเกิดอันตรายได ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญนายกฯ แถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - มีทานสมาชิกฯไดอภิปรายในสวนของความเดือดรอนของพ่ี

นองประชาชนอยู 5 ราย ของทานเส็น  ยาประจัน ในเรื่องของถนน
บานสาคร รับทราบ สวนของทานอะหมาด  หลงจิ ในเรื่องไฟสองทาง
ของทางหลวงชนบทสายฉลุงควนสตอ ตรงนั้นเดี๋ยวทางกองชาง
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รบกวนแจงขาวใหรับทราบเปนลายลักษณอักษรวาจากการอภิปราย
ของทานสมาชิกฯในสภาฯวาถนนชวงนั้นไมมีไฟขอใหไปดูแลเรื่องไฟ
สองสวางใหหนอยสวนของทานอรุณ  โตะลาวัล ไฟถนนบานเกาะนก
ตรงนั้นนาจะเปนเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลคลองขุดใชไหมก็ชวยทํา
หนังสือถึงเทศบาลตําบลคลองขุดวาทานสมาชิกฯไดอภิปรายในสภาฯ
ในเรื่องของไฟสองสวางใหชวยไปดูแลดวยสวนของ ทานสานิตย
ยอดรุง นายกฯรับทราบปญหาอยูแลวกําลังหาวิธีดําเนินการใหอยู
สวนของทานหรน  อุศมา ในเรื่องของโจรงัดบานจะใหนายกฯไปตาม
จับใหไดสักคนนั้นผมวาใหทานสมาชิกฯทานหรน อุศมา ตามจับกอน
ดีไหมเพราะวาอยูใกลบานใหนายกฯไปตามจับยังลําบากหนอย
เพราะวาจริงๆแลวเขามีเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเปนผูรับผิดชอบโดยตรงแต
วาชวยๆกันประสานกันไดในสวนเหลานี้แตวาถาทราบเบาะแสแจงมา
ท่ีผมเดี๋ยวผมจะประสานทางเจาหนาท่ีตํารวจใหไปตรวจคนหรือวา
จับกุมให ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - บังเอิญไดรับโทรศัพทจากชาวบานมาเม่ือสักครูเปนการสราง

ถนนสายหนองสรอย เปนเขตติดตอระหวางเขต 3 อําเภอละงู กับ
เขต 5 อําเภอละงู ซึ่งมีการสรางสะพานเชื่อมตอตรงนั้นโดยไมมีทาง
เบี่ยงทําใหรถยนตไมสามารถผานสัญจรไปไดตองใชระยะทางในการ
ออมคอนขางจะไกลมากก็เลยโทรมาบอกตรงกับทานนายกฯชี้แจงอยู
พอดีก็เลยเอาคํารองเรียนของประชาชนมาแจงใหทานประธานฯ
ทราบผานไปถึงทานนายกฯดวยวาความเดือดรอนของชาวบานมี
ระหวางเสนนี้ซึ่งเปนถนนขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในการ
กอสรางนาจะเปนเขตของทานสวาท  บินรินทร เชื่อมตอกับเขตของ
ผมในเขตหนองสรอย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมขอฝากทานประธานสภาฯถึงนายกฯวาในสวนของเขต

อําเภอทาแพปนี้ผมไมมีโครงการในป 2557 แตผมฝากทานนายกฯ
ใหโครงการผมในป 2558 และก็เขาแผนใหดวยเพราะในแผนคงไม
มีผมอยากจะขุดลอกคลองสัก  1  สาย ตรงนี้ฝากนายกฯเขาแผนให
ดวยและก็ใหงบประมาณผมก็ขอบคุณลวงหนาสวนอีกเรื่องหนึ่งผมมี
ความประทับใจท่ีนายกฯไดทําโครงการเท่ียวภาคเหนือผมมีความ
ประทับใจท่ีคณะผูนําเท่ียวไปศึกษาดูงานประทับใจตั้งแตเขาสูประตูสู
ภาคเหนือคือจังหวัดนครสวรรคแตวาความประทับใจตรงนั้นสมาชิกฯ
ผูทรงเกียรติทางภาคเหนือเขาใหความตอนรับเราดวยความอบอุนตรง
นั้นผมอยากฝากกับสภาฯแหงนี้ไปบอกถึงพ่ีนองชาวภาคเหนือวาชาว
สตูลขอบคุณอีกครั้งเพราะในสวนของเราวันหนึ่งวันใดท่ีภาคอ่ืนๆ ท่ี
จะมาเท่ียวสตูล ซึ่งสตูลมีแหลงทองเท่ียวเยอะมากแตวาในการ
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ตอนรับของสตูลผมไมแนใจวาจะตอนรับเขาไดเหมือนกับท่ีเราไป
ภาคเหนือไหมไมตองพูดเรื่องอ่ืนแคเรื่องการแตงกายของการตอนรับ
ผมก็อุนใจแลวตรงนี้ผมฝากนายกฯวาเสื้อสีเขียวท่ีซื้อปท่ีแลวปนี้ซื้อ
ใหม อีกเรื่องหนึ่งจังหวัดสตูลมีประวัติศาสตรเยอะกวาจังหวัดสุโขทัย
อีกไมวาเกาะตะรุเตาฟนฟูมาไดสรางเด็กใหมใหเลานิทานใหฟงและก็
ขายการทองเท่ียวตรงนั้นในสวนของการทองเท่ียวทางอําเภอ
ควนกาหลง  อําเภอมะนัง และอําเภอทุงหวา ตรงนี้ผมไมแนใจวาผม
จะพูดไดไหมในสวนของอดีตท่ีผานมาท่ีมีฝายหนึ่งท่ีไมเห็นดวยกับ
รัฐบาลตรงนั้นถาเอาประวัติคนเหลานั้นมาขายการทองเท่ียวผมคิดวา
สตูลก็ไมนอยหนาเหมือนกันและเรื่องสุดทายผมตองการใหสภาฯแหง
นี้เปนสภาฯแหงความสมานฉันทและใหเปนท่ีสนุกสนานดวยการ
ทํางานซึ่งเม่ือวานนี้ผมอาจจะผิดพลาดไปบางแตวาถาผมยืนข้ึนพูดก็
คงจะมีสมาชิกฯหลายๆคนยืนข้ึนมาพูดเหมือนกับผมท่ีนั่งไมกลาพูดก็
หลายคนถาผมพูดผิดไปผมก็ตองอภัยดวย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณยาสินี  หลังจิ
นางสาวยาสินี  หลังจิ - อยากจะปรึกษาทานนายกฯตําบลพิมานกับตําบลควนขันจะมี

ทางเล็กๆอยูหลังซอยมาขาวจะมีสะพานขามไปตําบลควนขันเสร็จ
แลวตรงนั้นปกติถาน้ําเยอะจะมีน้ําทวมดวยเม่ือสมัยท่ีผานมาทาน
นายกฯก็เคยลงไปสํารวจตรงนั้นตอนนี้คอสะพานมันเริ่มพังไปเยอะถา
มีน้ําเยอะอีกสะพานก็คงจะขาดได  ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญนายกฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ก็คงจะไมตองตอบอะไรมากเพราะวาสวนใหญแลวก็เปนการ

บอกกลาวในเรื่องของความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนก็รับทราบ
แลวก็คงจะไปหาทางดําเนินการใหในโอกาสตอไป ก็ขอขอบคุณ
สมาชิกฯทุกทาน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  ถาไมมีผมขอเลิกประชุม
เลิกประชุม - 18.40 น.


